
ANEXO VI 

COMPROVAÇÃO PARA INSCRIÇÃO - OPTANTES DAS VAGAS DE AÇÃO AFIRMATIVA 2  

 

TER CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA 

 

Ação afirmativa 2 – são as vagas reservadas para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escola pública, sem necessidade de comprovação de renda, correspondendo a 25% (vinte e cinco por 
cento) do total de vagas ofertadas. 

 

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

1.1. Comprovante de escolaridade, uma das seguintes opções: 

• Histórico Escolar do Ensino Médio cursado integralmente em escola pública, com carga horária e 

devidamente assinado pelas autoridades competentes, inclusive o nº de autorização e/ou registros 

dessas autoridades. 

• Declaração de Conclusão de Ensino Médio cursado integralmente em escola pública, conforme modelo 

do ANEXO IV, devidamente assinado pelas autoridades competentes (nesse caso é obrigatório o 

original), sendo que o Histórico Escolar deverá ser entregue ao Ifes em até 90 (noventa) dias da data 

da matrícula. 

• Certificado de Conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

• Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 

• Certificado de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados 

pelos sistemas estaduais de ensino. 

1.2. Declaração de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública, conforme a 

PortariaNormativa nº 18, de 11/10/2012 (ANEXO XI). 

1.3 Autodeclaração Étnico Racial (ANEXO X). (optantes por vagas PPI). Para candidatos optantes por 

vagas OE, não há necessidade de envio deste ANEXO X. 

1.4 Cópia da Carteira de Identidade ou certidão de nascimento (menor de idade) do(a) candidato(a). 

1.5 Pessoas com deficiência deverão encaminhar laudo médico de comprovação. (optantes por vagas PD) 

 

Legenda básica:  

· PPI – Vagas reservadas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

· OE – Vagas reservadas para outras etnias ou não declarados. 

· PD – Vagas reservadas para pessoas COM deficiência.  

 


